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 چکیده

ها و ي تعامالت دولت ترین موضوعات حوزهآمیز از مهمزیستی مسالمتاصل هم
گذارد. اکنون این  هاي روابط انسانی اثر میبندي منظومهجوامع است و بر چگونگی صورت

اسالمی در پیوند با غیرمسلمانان و جوامع بیگانه سوال مطرح است که آیا بر اساس دیدگاه 
هاي فکري، اصول و الگوهاي متفاوت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که از زیرساخت -

آمیز را پذیرفت و تسري داد؟ المللی همزیستی مسالمتي بین توان قاعده می -برخوردارند 
ستفاده از روش کیفی، تحلیلی و ا -کوشد تا در قالب یک تحقیق توصیفی این مقاله می

هاي دینی این فرضیه را اثبات کند که ها و آموزهگیري از مبانی، بایستهضمن بهره
ي  آمیز در رویکرد اسالمی داراي اصالت بوده و پیگیري آن در حوزههمزیستی مسالمت

هاي سازي، تعاون و همکاري چون: وجهه دالیلی هم روابط خارجی با غیرمسلمانان به
یابی به  ها موجب پیشبرد اهداف و دستلی و بسترسازي جهت ایجاد اتحادها و پیمانالمل بین
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 . مقدمه 1
هاي بروز و یا تقویت جریانچون  ي جهانی، هم وقوع رخدادهاي جدید در عرصه

النصره و انجام اقدامات تروریستی در  ظاهر اسالمی نظیر القاعده، داعش و جبهه افراطی به
منفی علیه  1هاي گیري حجم وسیعی از تصویرسازينقاط مختلف دنیا، موجب شکل

ي  همنطق در عرصطلب، متعصب و بی مثابه دین خشونت دادن آئین اسالم به مسلمانان و جلوه
شود که گویا تمایلی به  اي معرفی می گونه ي اسالم به ترتیب چهره المللی شده است؛ بدین بین

دیگر، وجود ندارد.  برقراري تعامل و ارتباط با ملل دیگر، حتی در میان خود مسلمانان با یک
گر نگرش  ي معصومین(ع) بیان ي ائمه این در حالی است که بررسی آیات، روایات و سیره

بر  نحوي که بر اهمیت برقرارى مناسبات مبتنی هاست؛ بهي انسان شمول اسالم به همه نجها
کند و بر مبانی اخالقی در برقراري  آمیز و رفتار انسانی تأکید میزیستى مسالمت هم

ها و ملل غیراسالمى تکیه دارد. در این تصویر، احکام و ارتباطات و دیپلماسى با دولت
هاي بر آموزه توان در قالب یک نظام ارتباطی مبتنیمندي را می فهاي مشخص و هدآموزه

 هاي دینی داخل حکومت اسالمی و هم با سایر ملل) احصاء کرد. اسالمی (هم با اقلیت
ي چگونگی  ي ممتحنه به شرح و توضیح راهبردي مسأله سوره 9و  8براي نمونه آیات 

 ا به نیکی کردن با آنان دعوت نمودهرابطه با غیرمسلمانان پرداخته و حتی مسلمانان ر
 است:

»مرُّوهأَن تَب ارِکُمین دوکُم مخْرِجی لَمینِ وی الدف لُوکُمقَاتی ینَ لَمنِ الَّذع اللَّه اکُمنْهلَا ی 
ه با شما خدا شما را از کسانی (کفار) ک ؛وتُقْسطُوا إِلَیهِم إِنَّ اللَّه یحب الْمقْسطینَ

کند که  اند، منع نمی هایتان بیرون نکرده ي دین نجنگیده و شما را از خانه درباره
ها نیکی کنید و با قسط و عدل رفتار نمایید، زیرا خدا عدالت پیشگان را  به آن

 .)8(ممتحنه:  »دوست دارد
 این رویکرد حاکی از آن است که در طراحی مدل ارتباطی مسلمانان با غیرمسلمانان
اوالً شارع مقدس دستور به نیکی با سایرین نموده و قصد نهی مسلمانان از احسان و معامله 

اند،  هایی که در دین قتال نکرده و یا به آزار و اذیت مسلمین نپرداختهبه عدل با غیرمسلمان
را ندارد. در واقع، سیاست خارجی اسالم بر اساس جذب و جلب دیگران است. طبق برخی 

معناي این است که بخشی از اموال خود را به آنان  به »أَن تُقْسطُوا إِلَیهِم«بارت: تفاسیر، ع
 "قسط"اند که این فعل از  بدهید و به ایشان احسان کنید. مفسرین چنین استنباط کرده

معنی عدالت و دادگري؛ چرا که عدالت و دادگري  به "قسط"؛ نه  معنی بخش و بهره است به
                                                      

1. Image making. 
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از قبیل عطف  "تَبرُّوهم"بر  "تُقْسطُوا"دشمن واجب است و لذا عطف نسبت به دوست و 
معناي  گونه برخورد انسانی با غیرمسلمین به . ثانیاً این)585: 1388(قرائتی، خاص بر عام است 

ي غیرمسلمین  چون اصل ضرورت جلوگیري از غلبه هم -کنارگذاشتن سایر اصول اسالمی 
که  تر این باشد. توضیح بیشنمی -سبیل) و یا مداهنه با آنان ي نفی  بر مسلمین (قاعده

معناي گذشتن از اصول براي منافع شخصی و دنیایی است که امر  به» مداهنه«اصطالح 
معناي گذشتن از منافع شخصی براي حفظ بهتر اصول و دین  به» مدارا«ناپسندي است، اما 

الشان  شود و بنا به تعبیري از پیامبر عظیم اي محسوب می شود که امر بسیار پسندیده گفته می
 .)117: 1375(کلینی، ي وجود ایمان است  دهندهاسالم، نشان

ها  ودوا لوتُدهن فیدهنون؛ اي پیامبر! آن«فرماید:  قرآن کریم خطاب به پیامبر(ص) می
 ؛ اما پاسخ پیامبر(ص) به»ها نرمش و سازش کنی تا با تو سازش کنند دوست دارند با آن

 است. )6(کافرون: » لکم دینکم ولی دین«ي:  درخواست نرمش و مداهنه، آیه
 ي ارتباطی هاي دینی در خصوص منظومهبه هر ترتیب، با بررسی آیات و آموزه

شمول، خواستار توان چنین استنباط کرد که اسالم در جایگاه یک دین جهانمحور میدین
هاي  ریزي شرایط و زمینهباطات بدون پیگیري و ارتباطات انسانی است و این ارتشکل

 که بخش الخصوص آن آمیز میسر نخواهد شد. علیهاي مسالمتتعامالت و همکاري
 اند و اقتضاي عقلی نیز حکم اي از جمعیت جهان را غیرمسلمانان تشکیل دادهعمده

 هاني انسا به برقراري ارتباط با آنان در راستاي تحقق اهداف متعالی اسالم براي همه
 نماید.می

ترین راهبردهاي ارتباطی در قالب تحقق دیپلماسی انداز، یکی از مهم در همین چشم
بر برقراري ارتباطات حول اصالت فطري دین و ایجاد پذیرش عمومی اسالم  اسالمی، تکیه

آمیز که وجود ارتباطات مسالمت طوري ي شناخت و معرفی حقیقت دین است؛ به در سایه
یعنی دعوت به دین  -ي تحقق اهداف کالن اسالمی  خود زمینه خودي غیرمسلمانان بهبا 

آورد. امام رضا(ع) در خصوص چگونگی گسترش معارف را فراهم می -مبین اسالم 
ها در ي انسان ها، به تطابق دین با فطرت آدمی و پذیرش همهي انسان اسالمی در میان همه

گمان از ما  هاى سخن ما را بدانند، بى مردم اگر زیبایى«اید: فرمي شناخت و تعامل، می سایه
 .)180تا:  (شیخ صدوق، بی» کنند پیروى مى

دادن بستر اجتماعی مناسبی که  آمیز امکان شکلبیان دیگر، برقراري فضاي مسالمت به
آورد. مقام معظم رهبري طی آن شرایط، معرفی معارف اصیل دینی فراهم گردد، را پدید می

 فرماید:باره می این در
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بیت(ع) هیچ الزم نیست شما به این در و آن  براي گسترش معارف اهل«
بیت(ع) را درست فرا  در بزنید؛ ... همین اندازه کافی است که معارف اهل

بگیریم و آن را به دیگران منتقل کنیم. این معارف توحیدي، این معارف 
ئل زندگی بشر، خود جذاب شناسی، این معارف فراگیر نسبت به مسا انسان

 (بیانات،» اندازد کند، آنها را دنبال راه ائمه به راه میاست، دلها را جذب می

03/08/1389(. 
ها بر ویژگی با این مفروضات تالش شده است تا بر اساس یک چارچوب نظري مبتنی

زیستی  اسالمی، اصول و مبانی اسالمیِ سازگار با رویکرد هم-هاي روابط انسانیو شاخصه
آمیز بر زیستی مسالمت نحو اجمالی تبیین شود؛ سپس آثار و پیامدهاي هم آمیز بهمسالمت

الملل معاصر  ي روابط و مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان در قالب نظام بین تقویت منظومه
 احصاء گردد.

 . چارچوب نظري2
أثیر نگرش به انسان شدت تحت ت المللی به ماهیت روابط از منظر اسالمی در سطح بین

شناسی دینی) و ارتباطات انسانی است. نگاه به انسان در دیدگاه اسالمی با برداشت (انسان
چون: ماکیاول، هابز و الك در چارچوب  نسبت به انسانی که اندیشمندان رئالیست، هم

دارد؛  کشند، تفاوت اساسی هایی مانند: تنازع بقا و داروینیسم اجتماعی به تصویر میاندیشه
ترس و "ي مقوالتی مانند:  چراکه ارتباطات انسانی و روابط اجتماعی در این رویکرد بر پایه

بنیان نهاده شده است؛ و نگرانی از حذف و نابودي در مناسبات، موجب بروز  "حسادت
شده و حسادت به موقعیت و جایگاه برتر دیگران،  "انسان گرگ انسان"ي  نوعی رابطه

 .)79-85: 1394(قوام، دهد  سوي نوعی تنازع و جدایی دائمی سوق می ههمواره فرد را ب
شناسانه و  هاي انسان همین نگرش منفی به انسان در مکتب رئالیسم، موجب تولید آموزه

تعبیري، جنگ دائمی بوده است  بر روابط غیراخالقی، غیرقابل اعتماد و به شناسی متکی جامعه
المللی در پی دارد.  ی را در تجزیه و تحلیل مسائل بینو در نتیجه، نگرش به روابط حداقل

شکل عام و روابط طور کلی، در نگاه پیروان این دسته از مکاتب، ماهیت روابط انسانی به به
طور خاص، با جدال، تنازع و جنگ دایمی بر سر قدرت و منفعت همراه است و  خارجی به

گاه در فضاي طبیعی  است که هیچ اي صلح و ثبات در میان جوامع بشري، تنها اندیشه
هایی هاي صلح که در چارچوب تئوريوجود نخواهد آمد؛ حتی مکانیزم ها به ارتباطات انسان

شود، عمدتاً خصلتی اجبارگونه و  ي قوا و بازدارندگی مطرح می ي موازنه مانند نظریه
 .)25 -35: 1374(مورگنتا، غیرارادي دارند 
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آلیسم که با نگاهی کامالً  ز منظر اسالمی، با جریان ایدهاز سوي دیگر، ماهیت روابط ا
 ها) به تحلیل روابط اجتماعی ها و تعارضبینانه به انسان (و فارغ از وجود تفاوت خوش

که مکتب  الخصوص آن تعبیري، در پی صلح دائمی است، متفاوت است. علی پردازد و بهمی
ري صلح در چارچوب تشکیل نهادهاي گیآلیسم در روابط انسانی عمدتاً حول شکل ایده

. روابط انسانی، و به تبع آن )Schmidt ،2002 :184(المللی تمرکز دارد  هاي بین جمعی و سازمان
ي  مبتنی است و بر پایه "انسان فطري"ي اسالمی، بر مفهوم  سیاست خارجی در نظریه

ناسی اسالمی، نفس ش بندي شده است. طبق انسان بینانه نسبت به انسان صورت نگرشی واقع
سو انسان بر دیگرند. از یک اي از فطرت و غریزه است که در ستیز با یکانسان آمیزه

اساس فطرت الهی، گرایشات انسانی و معنوي دارد که وي را فارغ از هرگونه جنسیت و 
دهد؛ و از سوي دیگر، دوستی سوق میطلبی و نوع جویی، عدالت سوي حقیقت ملیتی به

طلبی شخصی  أ گرایشات و تمایالت حیوانی مانند: ظلم، خودخواهی و منفعتغرایز، منش
 .)14: 1390(دهقانی فیروزآبادي،باشند.  می

 شناسی روابط انسانی در نگرش اسالمی . افق3
گر آن است که  ي ارتباطات انسانی بیان هاي اسالمی در حوزه بررسی اجمالی آموزه

اتخاذ موضعی متفاوت در مورد سرشت و ماهیت انسان، بینانه و اسالم بر اساس دیدگاه واقع
یعنی جنگ و  -ناپذیر در روابط اجتماعی  المللی را نیز با یک واقعیت اجتناب روابط بین

چون:  داند و لذا با بیان برخی صفات مذموم، امکان جنگ براي اهدافی هم همراه می -صلح 
صارگرایی، رفع تبعیض و تحقق جویی و یا صیانت ذات، ارضاي کسب قدرت و انح برتري

نماید. درهمین زمینه، براي تبیین تفاوت در نگرش اسالمی با  عدالت اجتماعی را مطرح می
گرایی، باید افزود که اسالم از ابتدا معتقد به  ویژه مکتب واقع هاي فکري، به سایر نحله

سالمی صفتی براي انسان نیست؛ بلکه از منظر ا طلبی و گرگ سرشت بد و خوي جنگ
ي فطرت و غرایز انسانی است که در آن، غرایز بر فطرت  جنگ معلول عدم تعادل رابطه

 .)52: 1368(سید قطب، گردد  چیره می
ي منطقی میان غرایز و فطرت  که در دیدگاه اسالمی، ایجاد رابطه روي دیگر سکه این

ها فطرتاً از جنگ نفرت  انجامد. انسان گیري ارتباطات فارغ از جنگ و خشونت می شکل  به
جویی، گاه این  طلبی و قدرت ي برتري مندند؛ اما غریزه دارند و به صلح و ثبات عالقه

کشاند  یر پا نهاده و روابط اجتماعی را به تعارض و جدال میخواست عمیق فطري را ز
هاي دینی درخصوص ي آیات، روایات و آموزه ي گسترده . مجموعه)86-87: 1384(برزنونی، 

طبع درهمین رابطه  روي، تعادل و قناعتکنترل نفس سرکش، و در مقابل، دعوت به میانه
 قابل استدالل است.
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ي  تواند نقطهاز انسان و روابط انسانی در دیدگاه اسالمی میبه هر تقدیر، چنین تعبیري 
المللی معاصر محسوب شود؛  ي بین گیري ارتباطات انسانی در عرصه عزیمت براي شکل

المللی  ي بین ها باید از حالت آنارشی به نفع تحقق نوعی جامعهاي که مناسبات انسانگونه به
ویت مشترك انسانی سوق یابد. هویتی که مؤید سوي ه گیر، خارج شده، و در نتیجه بههمه

ي جهانی به نوع رفتار همگی بازیگران آن مرتبط  ي جامعه این معنا باشد که سرنوشت آینده
گونه نگرش جهانی به انسان باشد. طبیعتاً بازتاب این هم مرتبط می ها بهي انسان است و آینده

نسبت به سایرین را تعدیل نموده و در تفاوتی  گرایی صرف یا بی و مناسبات انسانی، ملی
آورد که مطابق آن، بازیگران را نسبت به  المللی را پدید می مقابل، نوعی حساسیت بین

هاي ي آن با سایر وجوه اندیشه سازد. البته غایت این دیدگاه و مقایسه دیگر متعهد می یک
هاي اسالمی در مانگر حرکت در افق اهداف و آر ي سرنوشت بشري بیان اسالمی در حوزه

هاي معطوف به سعادت توان به رهیافت رو می جهت نیل به سعادت بشري است؛ ازهمین
سازد، اشاره نمود که طی آن  الملل حساس می ي نظام بین بشري، که انسان را نسبت به آینده

 نا. بر همین مب)324: 1389(افتخاري، باید براي هدایت دیگران و اصالح امور اهتمام ورزید 
اش در مورد دعوت همگان به  توان استدالل نمود که اسالم با توجه به رسالت جهانیمی

ي ابناء بشر را دنبال نموده و  آمیز با همه ي مسالمت سعادت و کمال، همواره برقراري رابطه
دهد  آمیز قرار می زیستی مسالمت اش با جوامع بیگانه، اصل را بر هم در روابط خارجی

 .)97: 1381(سجادي، 

 الملل ي هنجارگرایی در نظام بین . ارتباطات انسانی بر پایه3,1
جا که به  الملل (همانند سایر سطوح ارتباطی) از آن رویکرد اسالمی به روابط بین

هاي انسانی قائل الملل مطلوب و اخالق و ارزش چون: نظم، نظام و روابط بین مقوالتی هم
گیري  ي که در چارچوب رویکرد اسالمی امکان شکلا گونه است، ماهیت هنجاري دارد؛ به

هاي مشترك بشري  ها، منافع و نهاد ي اخالقی جهانی براساس باورها، ارزش یک جامعه
که،  ي حائز اهمیت آن هاي انسانی وجود دارد. نکتهتحت حاکمیت موازین و ارزش

راردادي نداشته، بلکه از ي اعتباري و ق الملل اسالمی جنبه ي نظم و نظام بین هاي سازنده ارزش
(دهقانی باشد  گیرد، واقعی و قابل کشف و تبیین می جا که از فطرت انسانی نشات می آن

از  -عالوه در چارچوب رویکرد هنجارگراي اسالم به امور مختلف  . به)142: 1389فیروزآبادي، 
یابی  جی، دستتوان نتیجه گرفت که اسالم در ترسیم روابط خارمی -جمله مناسبات انسانی 

به صلح و آرامش را هدف و غایت اصلی، و جنگ را استثنایی محدود به حاالت ضروري 
هاي مختلف فردي و که اسالم براي صلح و آرامش در حوزه نحوي داند؛ به و خاص می
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کوشد تا براي استقرار آن، راهکارهایی عینی و منطبق با  اجتماعی توجه ویژه کرده و می
 عرضه کند.نیازهاي انسانی 

 وطنی در مقابل تحدیدگرایی . جهان3,2
هاي الملل، انواع مرزبندي هاي خردگرایی در روابط بیناسالم برخالف نظریات و جریان

جغرافیایی، سیاسی، نژادي و مذهبی را نفی نموده و خود را منحصر به طیف و گروه خاصی 
اي فرازمانی  و فراگیر در دامنه شمولي یک دین جهان هاي خود را بر پایهندانسته و آموزه

ها و نجات بشریت آمده  کند که براي هدایت و سعادت تمام انسانو فرامکانی معرفی می
نگر از روابط انسانی توان یک چارچوب کالن. بر این اسلوب می)71-73: 1394(سرخیل، است 

 را مد نظر قرار داد که شامل عناصر زیر است:
هاي  ي سوژه رود و همه ها فراتر میجدید که از دولتساختن یک نظام جهانی  -1

 گیرد؛انسانی را دربر می
 افول منافع فردي و در مقابل حمایت از منافع انسانی؛ -2
ي جهان در قالب  ها به مردمان همههاي انسانی و بسط آنگسترش ارزش -3
 .)75-79: 1394(سرخیل، گیري اجتماع بشري  شکل
 آمیز در اسالم زیستی مسالمت ي هم مبانی و اصول سازنده -4

شمار  الملل معاصر به آمیز، یکی از اجزاء بنیادین حقوق بینزیستی مسالمت اصل هم
ي حقوقی و سیاسی، میدان عمل دارد. در واقع، خود  رود که در سطوح بسیار گسترده می

ها و مذاهب مختلف  ن ملتمشتمل بر یک سري اصولی است که بر همکاري و ارتباط بی
گیرد. براساس هاي گوناگون حقوقی و سیاسی مورد مطالعه قرار می استوار بوده و از جنبه

ي مناسبات بین ممالکی که  آمیز عبارت است از نحوهزیستی مسالمت تعریف رایج، هم
 هاي اجتماعی و سیاسی گوناگون هستند؛ یعنی: رعایت اصول ها داراي نظامهاي آندولت

حقّ حاکمیت، برابري حقوق، مصونیت و تمامیت ارضی هر کشور، عدم مداخله در امور 
ها در انتخاب آزاد نظام اجتماعی خویش و  ي ملّت داخلی سایر کشورها، احترام به حقّ کلیه

 .)246: 1374(آقابخشی، المللی از طریق مذاکره ي مسائل بین فیصله
آمیز یکی از زیستی مسالمت اید گفت همدر مطابقت این اصل با دیدگاه اسالمی ب

ي روابط با غیرمسلمانان است که اگرچه  رفتاري اسالم در حوزه -محورهاي اصلی فکري
معناي امروزي، چنین اصطالحی در رفتار سیاسی اسالم نبوده، ولی بسیاري  طور دقیق و به به

  ت و تالزم دارد؛ بهانحاء گوناگون با این اصل سنخی هاي اسالمی بهاز مفاهیم و آموزه
ي  برنده توان به اصل راهبردي و پیشاي که با کنار هم قرار دادن این مقوالت میونهگ

ترین مبانی و آمیز در دیدگاه اسالمی رهنمون گردید. بر این اساس، مهمزیستی مسالمت هم
 آمیز در اسالم عبارتند از:زیستی مسالمت هاي تعامالتی همزیرساخت
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 ات انسانی با محوریت کرامت انسانی. ارتباط4,1
گیرد. اگر  هرنوع تلقی که از انسان باشد، متناسب با همان نیز مناسبات انسانی شکل می

انسان موجودي باکرامت و منزلت و با حرمت ذاتی انگاشته شود، روابط و تعامالت 
بیر اشرف شود. در نگرش اسالمی به انسان، از تعمحور می مدار و حرمت اجتماعی، کرامت

عنوان  مخلوقات استفاده شده است که ضمن آن، انسانیت بر محور کرامت و عزت انسانی به
شود. در  ي انسانی شمرده می کننده هاي تعیین مثابه یکی از ویژگی شده و به یک اصل شناخته

قرآن کریم، اشارات فراوانی در خصوص ارزش و جایگاه انسان و ضرورت حفظ احترام و 
 است. براي نمونه: کرامت شده

هاي  ها را در خشکی و دریا (بر مرکب ما انسان را گرامی داشتیم و آن«
ها  هاي پاکیزه به آنان روزي دادیم و آن وار) حمل کردیم و از انواع روزي راه

 .)70(اسراء:  » را بر بسیاري از موجوداتی که خلق کردیم، برتري بخشیدیم
در جایگاه فرماندار  -ویش به مالک اشتر ي معروف خ حضرت علی(ع) در عهدنامه

ها را چنین ي انسان اصل مهم در خصوص نگرش فراگیر به همه این -حکومت اسالمی 
 نمایند: مطرح می

اي لبریز از محبت بنگر...  مهربان باش و مردم را با چشمی پرعاطفه و سینه«
دیگر در آفرینش ي  اى برادر دینى تو هستند و دسته اند: دسته ها دو دستهانسان

 .)53ي  البالغه، نامه (نهج »با تو همانند
ي توجه به کرامت انسانی  ها را بر پایه ي انسان ترتیب ایشان نگاه اسالمی به همه بدین

ي  نمایند. نتیجه ها سفارش مىي ذاتی حکومت نسبت به تکریم انسان دانسته و بر وظیفه
بندي روابط بر اساس حفظ حرمت  صورتعملی چنین رویکردي به جایگاه انسانی، موجب 

گردد و مناسبات اجتماعى، چه با مسلمانان و چه در رفتار با آمیز می و رفتار محبت
 توان در فضاى شود؛ و نمى غیرمسلمانان، در فضاى تکریم و از سر رحمت اصالح مى

شاخص  که حتی این مسأله استخفاف و برخورد خشن روابط اجتماعى را سامان داد. تا جایی
 شود. و معیار اصلی در گفتمان دینی براي آمرزش و رحمت الهی محسوب می

 . برابري در آفرینش و نفی تبعیض4,2
الملل،  ي بسیاري از نزاعات بین ي بشري و ریشه یکی از علل مبنایی مشکالت جامعه

ا و هبندي بندي انواع دسته ها و صورتهاي جهانی، در مرزبندي میان انسانچون جنگ هم
ها است. کانت معتقد است جنگ ارتباط  تحدیدات سیاسی، نژادي، مذهبی انسان

انکارناپذیري با جداسازي بشریت در قالب واحدهاي سیاسی جداگانه و خودخواه دارد. 
تک شهروندان با پیوستن به یک اجتماع خاص،  دارد: تک داري اظهار می روسو به طرز نیش
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سازند. مارکس نیز تضاد میان منافع  ي بشریت مبدل میقیهضرورتاً خودشان را به دشمنان ب
 .)216: 1391(لینکلیتر، بیند  عمومی و خصوصی را در دولت مدرن می

دیگر فضیلتی جز تقوا و پرهیزگاري ندارند و  ها نسبت به یک از نظر قرآن کریم، انسان
کارگیري  د. بهدهن را تشکیل می» امت واحده«و » خانواده بشري«ها،  ي انسان مجموعه

و » آدم یا بنی«چون هاي متعدد در ادبیات دینی نسبت به جمیع ابناء بشر، همتعابیر و خطاب
شمول  ها مورد توجه دین جهاني انسان به این مطلب اشاره دارد که همه» یا ایها االنسان«

سالمی، اند و انسانیت یک معناي مشترك و واحد براي ابناء بشر است. مبانی ا اسالم بوده
ها را فرزند یک پدر و مادر و طبیعتاً هرگونه تفکرنژادپرستانه، خودبرتربینی و  ي انسان همه

 نماید:ها و مذاهب دیگر را طرد می تحقیر ملت
اي مردم! همانا شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و به هیأت اقوام و «

ترین شما  گمان گرامی دیگر انس و آشنایی یابید؛ بی قبایلی درآوردیم تا با یک
 .)13(حجرات:  »نزد خداوند پرهیزگارترین شماست؛ خداوند داناي آگاه است

 112و  111ي مائده و آیات  سوره 81چنین در موارد مختلف، مانند آیه  قرآن کریم هم
کند و  ي اقوام یهود و مسیحی را رد می جویانه و نژادپرستانه ي بقره، تعصبات برتري سوره

 اي وجود ندارد و همه با هم برابرند. : از نظر خداوند هیچ ملت برگزیدهفرماید می

 . احترام به آزادي عقیده4,3
ي تحمیلی نداشته و حتی  خدا و باورهاي دینی جنبه در دستگاه فکري اسالم، ایمان به

باشد؛ لذا تأکید اسالم بر بیان و انتشار صورت تقلیدي جایز نمی اعتقاد به اصول دین به
ها را داشته و با اراده و اختیار یق و دستورات الهی است تا مردم فرصت درك آنحقا

خویش بپذیرند. در این چارچوب پیامبر(ص) مأمور به ابالغ دستورهاي الهی است؛ لذا 
 فرماید: قرآن می

خواهد ایمان و بگو: این حق از سوي پروردگارتان است، پس هرکس می«
 .)29(کهف:  »رزدخواهد کفر وبیاورد و هرکس می

شدن در پذیرفتن اختیاري و تعقل در جهان هستی است و  واقع، ارزش ذاتی مسلمان به
خواهد که با نیروي اندیشه و تدبر، منافع و مضار خویش را بشناسد و خداوند از انسان می

 در جهت کمال و آزادي از هرگونه اسارت و پلیدي و گمراهی، قدم بردارد:
ورزیدند؛ ولی تو را نگهبان آنان  خواست، شرك نمی و اگر خداوند می«

 .)107(انعام: » ایم و تو کارساز آنان نیستی نگماشته
ها را مورد اشاره قرار داده و پذیرش قرآن کریم باور به سایر عقاید توسط انسان

در دین اکراه روا نیست؛ چراکه راه رشد «اعتقادات دینی از روي اجبار را رد کرده است: 
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 99. همچنین در آیات )256(بقره: » الی از راه ظلمت و گمراهی مشخص گردیده استو تع
ي  خوبی نشان داده شده که شیوه ي انعام به سوره 107ي کهف و  سوره 29ي یونس،  سوره

 دور از هرگونه تحمیل و اجبار است. اي کامالً عقالنی و به دعوت اسالم، شیوه
روان سایر مذاهب و حتی پیروان عقاید الحادي، ي معصومین(ع) در مواجهه با پی سیره

تأیید دیگري بر این مدعا است. روایات متعددي در خصوص برخورد و احتجاجات 
ي حضرت علی(ع) در روابط اجتماعی با غیرمسلمانان،  بزرگان دین، از جمله: سیره

 استدالالتمباحثات علمی امام باقر و امام صادق(ع) با رهبران سایر ادیان و فرق و نیز 
 هایی از رویکرد اسالمی در پذیرش سایر عقاید است. امام رضا(ع) با غیرمسلمانان، نمونه

 . ضرورت پذیرش حقوق غیرمسلمانان4,4
ها حقوق خاصی اسالم نه تنها آزادي عقاید غیرمسلمانان را پذیرفته است، بلکه براي آن

کرده است. این حقوق از دو  ها در برابر تعدي و ظلم حمایتنیز مشخص نموده و از آن
هاي حیث قابل بررسی است: نخست؛ اسالم حقوق و عدالت اجتماعی کامل را براي اقلیت

هاي حقوقی مانند اند، با وضع چارچوبي اسالمی قرار داشته غیرمسلمانی که درون جامعه
ر اسالمی توانند در کشو هاي مذهبی می قرارداد ذمه تأمین نموده است؛ بر این اساس، اقلیت

مند گردند؛ البته  آزادانه زندگی کنند و از حقوق اجتماعی و امنیت داخلی و خارجی بهره
ها کاري  که مزاحمتی براي اسالم و مسلمانان نداشته باشند و بر ضد آنمشروط به این

بر محبت،  دهد که ایجاد رابطه مبتنی(ع) نشان میي معصومین ي ائمه صورت ندهند. سیره
ها، یک اصل وستی با غیرمسلمانان و رعایت عدالت، انصاف و حقوق آنمودت و د

المللی خود باید به آن پایبند باشند. براي مثال  اجتماعی است که مسلمانان در روابط بین
: 1386نیا،  (کریمیفرماید: هرکس اهل ذمه را آزار رساند، دشمن او خواهم بود  پیامبر(ص) می

قوق غیرمسلمانانی را که پیش از این در خارج از بالد اسالمی . از جانب دیگر، اسالم ح)28
اند را نیز در بوده و سپس به اشکال گوناگون در ارتباط و مواجهه با مسلمین قرار گرفته

توان به قرارداد هاي حقوقی مشخص و معینی مقنن نموده است. براي مثال؛ میقالب
قی اسالم اشاره نمود که اسالم براي طرف در نظام حقو 2"مهادنه"یا قرارداد  1"استیمان"

مقابل که پیش از این حتی در جنگ با مسلمین قرار داشته است نیز حقوق معینی وضع 
 ها نیستند.نموده که مسلمانان مجاز به تخطی از آن

                                                      
به معناي درخواست پناهندگی از سوي کافران است و در اصطالح فقهی به معناي تأمین جانی و مالی  1.

 کافر از سوي حاکم اسالمی یا مسلمانان است.
 شود توافق بر ترك مخاصمه و جنگ تا مدتی معین است که بین کافران و مسلمانان واقع می 2.
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تنها سیاست کلی اسالم درباره مراعات حقوق ملل و سایر مذاهب بیگانه  قرآن کریم نه
ي ممتحنه بر نیکی  سوره 9و  8و عدل بیان کرده است، بلکه طبق آیات ي انصاف  را برپایه

اي باالتر از رعایت حقوق آنان  نماید؛ این رویکرد، مرتبه در برخورد با آنان سفارش می
 شود.محسوب می

 . نفی خشونت4,5
بر فطرت آدمی قرار گرفته است، پایه و اساس روابط اجتماعی  ماهیت اسالم که متکی

ها و . مطابق آموزه)49: 1394(زارعی، هاست ح و سلم نهاده و خواستار مدارا میان انسانرا بر صل
تفکر اصیل اسالمی، جان و آبرو و دارایی انسان حرمت خاصی دارد؛ لذا آزار و یا کشتن 

ي مردم دانسته شده است.  بدون دلیل سایرین جزء گناهان نابخشودنی و برابر با کشتن همه
ي مردم را زنده کرده است. در تبیین  که نفسی را زنده کند، گویی همهدر مقابل، کسی 

 توان به دالیل زیر اشاره نمود:نفی خشونت از سوي اسالم می

 . پذیرش پیشنهاد صلح از جانب بیگانگان4,5,1

اسالم با هدف ایجاد آرامش، بازسازي و اصالح جامعه نسبت به عوارض جنگ، راه 
را گشوده است و ترك ستیز و خصومت را در هر فرصت صلح با غیرمسلمین حربی 

 و ان جنحوا للسلم فاجنح لها؛ و اگر به صلح گراییدند، تو نیز به«کند:  ممکن توصیه می
 حدي اهمیت دارد که حتی اگر دشمن مسلمین در جنگ این موضوع به». آن بگرا

 م پذیرش صلحعلت احساس ناتوانی پیشنهاد صلح دهد، در چنین وضعیتی نیز اسال به
کند. حضرت علی(ع) ضمن ازسوي مسلمانان را در راستاي تأمین منافع مسلمین تأیید می

شود اشاره نموده و  وجود برخی منافعی که عاید مسلمین می توصیه به قبول صلح، به
 فرماید: می

از صلحی که دشمن تو را بدان خواند و رضاي خدا در آن بود، روي «
هایت برهاند و  تو را آسایش رساند و از اندوهمتاب که آشتی سربازان 

 .)53ي  البالغه، نامه (نهج »شهرهایت ایمن ماند
ي جنگ  دیگر سخن، اسالم با توجه به اصالت صلح و رفع خشونت در جامعه، ادامه به

 اند را طرد کرده است: مسلمانان با کسانی که خواستار صلح شده
و تسلیم شدند و با شما به  پس هرگاه از جنگ با شما کناره گرفتند«

صورت خدا هم راهی براي  مخاصمه نپرداختند و پیشنهاد صلح نمودند، در این
 .)90(نساء: » ها نگشوده استشما علیه آن
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 شکنی. پایبندي به تعهدات با غیرمسلمین و عدم پیمان4,5,2

بر پایبندي به  ها، مبتنی الملل با سایـر دولت یکى از اصول تعاملی اسالم در روابط بین
شود و طی آن مسلمانان ملزم به قراردادهایی است که با جوامع دیگر منعقد می معاهدات و

زدن آن را  هم رعایت آن و دوري از خدعه و نیرنگ بوده و تحت هیچ شرایطى حق به
که طرف مقابل آن را نقض کند. قرآن کریم در آیات فراوانی به این اصل  ندارند؛ مگر این

 فرماید: سوره توبه می 7ي  است. از جمله در آیه پرداخته
الحرام پیمان بستید، تا آنان به پیمان خود  مگر با آنان که در نزدیکی مسجد«

 »دارد. وفادارند، شما نیز وفادار باشید. همانا خداوند پرهیزکاران را دوست می
بس   ، همینجاي جنگ در اهمیت حفظ پیمان و نیز تأکید اسالم به اصل دعوت مردم به

که اگر در میدان جنگ، فردي از دشمن بخواهد از منطق اسالم آگاه شود، باید به او امان 
خوبی بشنود؛ و هرگاه بخواهد به اردوگاه  داد و پیمان بست تا سخن خدا و منطق قرآن را به

جا بازگرداند:  ي صریح قرآن او را با کمال احترام به آن خود بازگردد، باید طبق آیه
رگاه مشرکی امان بخواهد تا سخن خدا را بشنود، به او امان بده تا کالم الهی را گوش ه«

 .)6(توبه: » گاه او را به جایگاه خود باز گردان کند، آن

 . پرهیز از خشونت و عدم آغاز جنگ4,5,3

ي ایشان  گانه هاي سه ي خالفت امام علی(ع) و جنگ توان به دورهدر بیان این مطلب می
رغم میل باطنی حضرت، بر ایشان اشاره نمود که علی -مل، صفین و نهروان جنگ ج -

تحمیل شدند. ایشان با راهکارهاي گوناگون کوشیدند تا از شروع جنگ جلوگیري نمایند. 
ماه پس از ماجراي صفین ادامه داشت،  ي اعتراضات خوارج که تا شش براي مثال؛ در قضیه

ها فرستاد. پس از آن نیز از خوارج  وگو نزد آن راي گفتشان را ب امام(ع) دو نفر از یاران
ها به  خواست تا دوازده نفر را معین کرده و خود نیز همین تعداد را انتخاب کردند و با آن

اي  . وقتی سرکشی خوارج ادامه یافت علی(ع) نامه)366: 1377(عمید زنجانی، وگو نشستند  گفت
ها سوي مردم بازگردند؛ اما آن دعوت کرد که به ها به سران خوارج نوشت و مجدداً از آن

ي باطل خود پافشاري کردند و سپاهی علیه دولت اسالمی تجهیز نمودند و  چنان بر عقیده هم
که  که علی(ع) تأکید کرد سپاه وي آغازگر نبرد نباشد تا این نبرد آغاز گردید؛ در حالی

 .)210: 1367(دینوري، سرانجام نهروانیان جنگ را شروع کردند 

 آمیز براي کنترل خشونت . تأکیدبر دستورات و تعالیم صلح4,5,4

ي  ي نظام فکري و زیربناي شاکله که سازنده -ها و تعالیم اسالمی بررسی آموزه
دنبال کنترل  تنها به حکایت از آن دارد که اسالم نه -شود ي اسالمی محسوب می اندیشه
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جویی در اجتماع است، بلکه با تأکیدبر  انتقام ورزي و هایی مانند: کینهصفات و ویژگی
دنبال برقراري صلح و  غیظ، ایثار و ازخودگذشتگی به سجایاي اخالقی مانند: بردباري، کظم

ها است. رفتار معصومین(ع) با غیرمسلمانان دلیل محکمی بر امنیت در مناسبات میان انسان
) براي دعوت مردم در مکه با این نگرش است. براي مثال؛ اگرچه زمانی که پیامبر(ص

طالب مورد  ها مواجه گردید و مسلمانان به مدت سه سال در شعب ابیانواع آزار و اذیت
حال در زمان فتح مکه ایشان  محاصره و تحریم شدید سیاسی و اقتصادي قرار گرفتند، با این

روز رحمت و ؛ یعنی امروز »الرحمه الیوم، یوم«فرمان عفو عمومی صادر نموده و فرمود: 
(عمید زنجانی، جویی. در نتیجه مسلمانان را به عفو و گذشت فراخواند  رأفت است، نه انتقام

1373 :105(. 

 بر وجوه مشترك براي تعامل . تکیه4,6
ي برقراري روابط انسانی مورد  هاي تعاملی که از دیرباز در حوزهترین شیوهیکی از مهم

نظیر اشتراکات زبانى، قومى و نظایر آن است.  بر نقاط مشترك توجه بوده است، تکیه
شود؛ لذا ي طبیعی در برقراري ارتباطات محسوب می تأکیدبر اشتراکات یک مقدمه

ي تعامالت  ي اولیه گیري تعامل مؤثر زمانى مقدور خواهد بود که اشتراکات بتواند پایه شکل
سانی در چون هم انی همبعدي قرار گیرد. قرآن مجید به اشکال گوناگون به مشترکات انس

ها را مورد توجه قرار هاي برقرارى ارتباط و پیوند میان انسان خلقت اشاره نموده و زمینه
المللى،  دهد که براى برقرارى ارتباط بین داده است. براي نمونه، به پیامبر(ص) دستور مى

 اهل کتاب را دعوت به اشتراکات نماید:
سخنى که میان ما و شما مشترك است  سوى اهل کتاب! بیایید به بگو اى«

که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را شریک او قرار ندهیم و بعضى از ما 
 .)64عمران:  (آل »بعضى دیگر را غیر از خداوند یگانه به خدایى نپذیرد

ي ایجابی دارد و هم  که، تأکیدبر اشتراکات در این آیه، هم جنبه ي بسیار مهم آن نکته
گیري و گسترش روابط انسانی فارغ از ایجاد روابط نابرابر است. یعنی  اي براي شکل مقدمه

ها از تأکید بر اشتراکات قومى، نژادى یا سرزمینی هایی که هدف آنبرخالف نگرش
هاي جدید در برابر سایرین دارد، قرآن بندي تحدیدات و مرزبندي ي سلبی و صورت جنبه

ي دیگري  داند. نکته را اشتراك در همبستگى جهانی مىالمللى  اساس محور روابط بین
معنی جدایی از  که اگر حتی کسانی باورها و اهداف مقدس اسالمی را قبول نداشتند، به این
ها اشتراکاتی وجود دارد، باید ي مباحثی که با آن ها و عدم تعامل نیست، بلکه بر پایهآن

ها گردد. اي براي جلب و جذب آن نهتواند زمیهمکاري نمود؛ چراکه این تعامل می
ي مائده، ادیان الهی  سوره 48و  46ي  چون آیه براساس همین راهبرد، خداوند در آیاتی هم
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کند و به پیروان هر  ها را تکریم و تصدیق میرسمیت شناخته و پیامبران آن دیگر را به
 دهد تا به کتاب و آیین خویش عمل کنند. دینی دستور می

 ي روابط دولت اسالمی آمیز بر توسعهزیستی مسالمت . آثار هم5
هاي اسالمی  آمیز با مبانی و آموزهزیستی مسالمت اکنون که سنخیت و تالزم هم
شود که رعایت این موضوع چه تأثیراتی بر روابط مشخص گردید، این سوال مطرح می

ترین نتایج از مهمدولت اسالمی و گسترش مناسبات مسلمانان با غیرمسلمانان دارد؟ برخی 
 آمیز از منظر آیات و روایات دینی عبارتند از:زیستی مسالمت هم

 المللی  . اخوت انسانی و تقویت تفاهمات در سطح بین5,1
ي عزیمت مهمی در  ها بخشی از بشریت هستند، نقطهي انسان پذیرش این باور که همه

م، لزوماً اختصاص به مسائل که اصل تفاه ویژه آن گیري تفاهمات انسانی است. بهشکل
هاي فرهنگی، سیاسی و  فکري و ایدئولوژیکی نداشته و هرنوع همکاري و مراوده در زمینه

ي بسیاري از  تواند بسترساز تفاهمات بعدي شود. این درحالی است که ریشهاقتصادي می
و  به انواع تحدیدات نژادي، قومی هاي جهانی در طول تاریخ، معطوفها و بحران جنگ
صورت  ي بشري را به هاي ساختگی در مورد جوامع انسانی بوده است. اما اسالم جامعهانگاره

کرامت الهی و تکریم » آدم و لقدکرمنا بنی«ي:  نگرد که به استناد آیه اي واحد میمجموعه
زیستی  شامل جمیع افراد بشر شده است. از همین دریچه، اعتقاد به کرامت و اعتناء به هم

ها و کمک به تحقق تفاهمات در گیري همکاريآمیز امکان برقراري و شکلتمسالم
عالوه، در مقیاس جهانی هر میزان که  آورد. بهآمیز را فراهم میزیستی مسالمت ي هم سایه

تر شده و  المللی بیشتر باشد، شرایط حصول تفاهم بین توجه به اصول مشترك انسانی بیش
شود. المللی مانند صلح و امنیت جهانی تقویت میشترك بیندر نتیجه رسیدن به اهداف م

برابري، صلح، امنیت، مبارزه با   هاي بشري نظیر تالش براي ایجاد عدالت،چنین آرمان هم
در گفتمان دینی است. این  "برّ"هاي تجاوز، از مصادیق  سلطه، نژادپرستی و قطع ریشه

با غیرمسلمانان، حتی موضوعات  گیري فضاي تفاهمدرحالی است که اسالم در شکل
ي  سوره 66و  65ارتباطی، عاطفی و روانی را مدنظر داشته است. براي نمونه، در آیات 

عمران، اهل کتاب را از جدال و ستیز نهی نموده و پیروان ادیان را به اصول و اهداف  آل
از  چنین مسلمانان را نماید. همآمیز دعوت میزیستی مسالمت مشترك در جهت هم

دهد تا از حکمت، موعظه و وگو با مخالفان دینی بازداشته و دستور می گویی در گفت دشنام
ادع إلی سبیل ربک «جدال احسن برخوردار باشند و از الفاظ زشت و دشنام بپرهیزند: 

 .)125(نحل:  »بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالّتی هی أحسن
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یابی گیرند امکان دستآمیز شکل میتی مسالمتزیس ي هم هایی که در سایههمکاري
ي بشري  تر در روابط جهانی و حتی آیندههاي اصولیهاي متعالی اسالمی و آرمانبه هدف

هاي عملی به تضارب فکري و عقالنی سازند؛ زیرا معموالً برخوردها و همکاريرا میسر می
هاي اصیل اسالمی امکان شههاي فکري است که اندیانجامند و در خالل همین تالقیمی

شک این تالقی  اي از ساخت تفاهم است و بییابند. تالقی فکرها مرحلهرشد و گسترش می
 .)454: 1377(عمید زنجانی، انجامد گردد و به حل مسائل اختالفی میها آغازمیاز قدرمشترك

 المللی براي مسلمانانسازي و تولید اعتبار بین . وجهه5,2
هاي الزم جهت ایجاد ارتباط را است که زمینه 1ک نوع برقراري روایتیتصویرسازي، ی

ي تصویري صحیح از اسالم نقش مهمی  . بر این اسلوب، ارائه)10: 1393(موسوي، دهد شکل می
المللی مثبت، آثار و پیامدهاي  المللی دارد. برخورداري از اعتبار بین دهی روابط بیندر شکل

اي واقعی از  ي چهره المللی اسالم دارد و ارائه مناسبات بیني گسترش  بسیاري در حوزه
ها با سایر هاي گسترش تعامالت و همکاري تواند به طرق گوناگون زمینهدولت اسالمی می

المللی را فراهم نماید. در واقع، تصویرسازي ناظر بر  گران و افزایش اثرگذاري بینکنش
و سیاست خارجی است که طی آن، بازیگران  الملل ي اجتماعی روابط بین ماهیت و سویه

. )13: 1393(دهقانی فیروزآبادي، اي در تعریف و شناسایی خود دارند  کننده اجتماعی نقش تعیین
چون: صداقت، عدالت، انصاف، وفاي به عهد،  هاي هنجاري هماین در حالی است که مؤلفه

وجوه کسب اعتبار اجتماعی دیگر و نیز اعتماد به حکومت از جمله  اعتماد مردم به یک
ي رحمانی اسالم،  ي تبیین چهره راستا معرفی اسالم برپایه . در همین)299: 1390فر،  (غفاريهستند 

هاي مشترك احترام به حقوق و آزادي دیگران، نفی خشونت، تأکیدبر مشترکات و آموزه
زیستی  ي هم سایه المللی هستند که در ي بین اخالقی از جمله عوامل تولید اعتبار و وجهه

آمیز امکان ارائه، تبیین زیستی مسالمت چنین فضاي هم باشند. همپذیر می آمیز تحققمسالمت
ترتیب از آثار منفی  و شناسایی عملی اسالم ناب را در نزد مخاطبین فراهم نموده و بدین

ولی  چون داعش و القاعده) صورت گرفته، ظاهر توسط جریانات دینی (هم اقداماتی که به
که اسالم هرگونه جنگ ویژه آنشود. بهدرحقیقت با روح اسالم مغایرت دارد، کاسته می

کشی از دیگر ملل بوده باشد را  وخشونتی که با هدف ضربه زدن به انسانیت، استثمار و بهره
کند و ایجاد فساد بر زمین را نامشروع و از مصادیق آشکار ظلم و فساد و موجب طرد می

 .)27(بقره: شمرد خسران برمی

                                                      
1. Estabilish a Narrative.  
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 ي نفوذ اجتماعی . تألیف قلوب و گسترش حوزه5,3
دنبال سعادت تمام بشریت است. از این منظر، جلب و  شمول بوده و به اسالم دینی جهان

سوي راه حق اصالت و موضوعیت دارد. لذا اسالم از طرق مختلف که  ها بهدعوت انسان
ها است. براي داشته باشد، درصدد جذب انسانهاي آن نمغایرتی با ماهیت تعالیم و آموزه

و  "مؤلفه قلوبهم"چون اهداي اموال در صدد  هایی همي معصومین(ع) با شیوه نمونه؛ ائمه
اند. مانند روایت معروفی که پیامبر(ص) غنایم جنگ جذب مخالفین و غیرمسلمانان بوده

مانند ابوسفیان و عینیه که در حنین را بالسویه تقسیم نکردند، بلکه به برخی از سران قریش 
اي در پاسخ به معترضان تري دادند و در ضمن خطبه فتح مکه ایمان آورده بودند، غنایم بیش

فرمودند: آیا راضی نیستید که آنان شتر و گوسفند ببرند و شما پیامبر خدا را همراه خود 
. )370: 1370(سبحانی، دند داشته باشید؟! من مختصر مالی به قریش دادم که در اسالم استوار گر

این قاعده براساس نگرش جذب حداکثري اسالم بوده و بر همین اسلوب، اسالم اجازه داده 
 است تا براي جذب مردم و حتی دشمنان، به تألیف قلوب پرداخته شود.

 هاي انسانی دهی شبکهالمللی و سازمان . تعاون بین5,4
هایی قابل تصور ها، شبکهتقابل میان انسانآمیز و ارتباط مزیستی مسالمت در خالل هم

تنهایی قدرت  دهند که بهدیگر کارهایی را انجام می یک ها بااست که افراد از طریق آن
پذیر است. در بررسی روابط مسلمین با دشواري انجام ها وجود ندارند یا بهانجام آن

ها و هنجارهاي ارزشي  هایی از روابط که برپایهگیري چنین شبکهغیرمسلمین، شکل
ي تبادل اطالعات  مشترك میان اعضا و احترام به حقوق متقابل باشد، ضمن گسترش زمینه

نموده دیگر را تقویت  و شناخت غیرمسلمانان از مسلمانان، همکاري و تعاون نسبت به یک
آمیزي را در قالب مشارکت مدنی، همکاري و تعامل در سایر زیستی مسالمت و شرایط هم

 آورد. ها فراهم میشبخ
 هاي مائده، مسلمانان را به تعاون و همکاري در نیکی سوره 2ي  قرآن کریم در آیه

کند و تعاون با مردم را به و پرهیز از مشارکت در هرگونه گناه و تجاوز سفارش می 
نماید. البته همکاري ي همکاري در زندگی اجتماعی تلقی می ي امري عقالیی و الزمه منزله

انگاشتن خشنودي خداوند متعال نیست؛  معنی زیرپا گذاشتن شعائر الهی و نادیده تعاون به و
کاري با  ي عمومی به تعاون و هم ي یادشده، خداوند پیش از توصیه که در آیهطوري به

دارد و سپس در دیگر، اهل ایمان را نسبت به هرگونه هتک حرمت شعائر دینی باز می یک
ن برخی مصادیق آن، نظیر خوردن گوشت نجاست (مثل مردار یا آیات بعد، ضمن تبیی

که  ي جالب آن . نکته)3(مائده: نماید گوشت خوك) بر حرمت این قبیل امور تأکید می
خداوند متعال شرایط همکاري و برقراري ارتباط با غیرمسلمین را در آیات بعدي هموارتر 
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ها (غیر از  ل کتاب و تناول غذاي آني مائده، ازدواج با اه سوره 5ي  ساخته و در آیه
ي  دهنده داند؛ این امر نشان غذاهایی که در دین اسالم حرام شمرده شده است) را مجاز می

 المللی با سایر ادیان در دیدگاه اسالمی است.پذیرش اصل همکاري و اهمیت تعاون بین

 گیري اتحادهاي جدید . اعتمادسازي دینی و شکل5,5
هاي المللی، عقد معاهدات و پیماني بین اَشکال تعامالت در عرصهترین یکی از مهم

هاي اصلی تحقق روابط دوستانه و المللی از پایهکه قراردادهاي بین المللی است؛ تاجاییبین
 المللی تالشها و بازیگران بینشود و دولت آمیز میان کشورها محسوب میمسالمت

آمیز را فراهم نمایند. زیستی مسالمت انبه، موجبات همهاي دو یا چندج کنند با عقد پیمانمی
بر  کنند تا با تکیه المللی را خلق می گران بینها نوعی اعتمادسازي در روابط میان کنشپیمان

ها مولد ها، انواع روابط سیاسی، اقتصادي یا اجتماعی شکل بگیرد. از این منظر، پیمان آن
یعنی اعتمادسازي و  -ي ارتباطات  جهانی در حوزهي  ي جامعه هاي سرمایه یکی از مؤلفه

مثابه یکی از مقومات  هستند. کسب اعتبار به -دیگر  ها با یک ها و ملّت کسب اعتبار دولت
ي اجراي بسیاري از تصمیمات و تعهدات  مهم در برقراري روابط بازیگران اجتماعی، زمینه

 سازد.را فراهم می
ل نمود که وجود اعتماد نیز عاملی براي تقویت توان چنین استدالاز سوي دیگر می
ها و اعتماد در گفتمان ي دوطرفه میان پیمان شود؛ یعنی یک رابطهقراردادها شمرده می

الملل معاصر، اصل بر عدم اطمینان به که اگرچه در نظام بین دینی وجود دارد. توضیح این
است، اما باید توجه داشت که بازیگر طرف مقابل و رسیدن به منافع از هر طریق ممکن 

هاي جدید در چارچوب نظریات هنجارگرایی، معطوف به نوع برداشت و یکی از مؤلفه
دیگر است.  گران با یکگیري و برقراري روابط میان کنش ادراك از طرف مقابل در شکل

با این وصف، وجود اعتماد نسبت به بازیگر مقابل و برداشت مثبت از پایبندي مسلمانان 
بیان دیگر، پایبندي  گیري قراردادهاي پایدارتر مؤثر باشد. بهتواند در شکلنسبت به تعهد می
داراي  -ي الزامات اخالقی و دینی نگریسته شود  چه از دریچه حتی چنان -به عهد و پیمان 
ها خواهد بود. قرآن کریم نیز بر بندي پیمان المللی در صورت سیاسی و بین اثرات و اهمیت

ندي به عهد و پیمان (با مسلمانان و غیرمسلمانان) تأکید کرده و شکستن عهد و پیمان پایب
وأفوا بعهداهللا إذا عاهدتم و ال تنقضوا األیمان بعد «را از گناهان بزرگ شمرده است: 

 .)91(نحل: » توکیدها
 تواند منشأ ایجاد اعتمادتأکیدات جدي اسالم بر پایبندي به قراردادها طبیعتاً می

که اوالً مطابق گفتمان اسالمی، وفاي به عهد عامل ذهنی  ر طرف مقابل شود. نتیجه آند
 ها بوده و مقوم مناسبات انسانی محسوباي در تقویت اعتماد میان انسانپایدارکننده
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بر سازوکارهاي موجود در قراردادها، به  ها و قراردادهایی که عالوهگردد؛ طبیعتاً پیمانمی
تري  سازي، التزام و پایبندي داشته باشند، از استحکام و ماندگاري بیشي اعتماد مؤلفه

آمیز امکان زیستی مسالمت برخوردار خواهند بود. ثانیاً وفاي به عهد در درون فضاي هم
 المللی را فراهم خواهد نمود. ثالثاً در یک هاي جدید و قراردادهاي بینگیري پیمان شکل

 گیري نهادها و هاي شکلها و توافقات موجود حتی زمینهي قرارداد افق بلندمدت برپایه
المللی پدید آمده و هاي امدادرسان بینالمللی در امور مشترکی مانند: سازمانهاي بینسازمان

(سرخیل، گردد ي مشترکات انسانی فراهم می گیري اجماعات جهانی در عرصه امکان شکل

1394 :219(. 

 دولت اسالمی در مواجهه با تهدیدات. افزایش قدرت و اقتدار 5,6
افزایش قدرت دفاعی، یک اصل عقالنی است که همواره بخش مهمی از زندگی فردي 

ریزي جهت اقدامات دفاعی،  و جمعی بشر را به خود اختصاص داده است. طراحی و برنامه
دیگر، سو توان و کارآیی دفاعی در زمان تجاوز و تهدید را افزایش داده و از سوي  از یک

صورت جدي دهد. این مسأله در دیدگاه اسالمی نیز به ها را کاهش میپیامدهاي بحران
گیري از از هر فرصتی جهت تقویت نظام اسالمی تاکید  مطرح شده است و اسالم براي بهره

 فرماید: نماید. خداوند متعال میمی
ازید و چه توانایی دارید از نیرو آماده س ها (دشمنان) آندر برابر آن«
ي آن، دشمن خدا و دشمن  وسیله هاي ورزیده (مهیا کنید) تا بهچنین) اسب (هم

 .)60(انفال:  »خویش را بترسانید...
 آمیز، فرصتزیستی مسالمت طبیعتًا وجود شرایط عادي و غیرجنگی در ذیل هم

با کند تا  هاي مختلف را ایجاد می ي اسالمی در عرصه سازي و تجهیز قدرت جامعهآماده
گونه که از  ریزي و هوشیاري بتوان در جهت منافع امت اسالمی کوشید. البته همان برنامه

جانبه، حالت تدافعی و بازدارندگی دارد؛  آید این آمادگی همهي فوق برمی معناي آیه
نه ستمگر "سازي قوا صرفاً براي ترساندن دشمن است و ذیل استراتژي که آمادهطوري به

آمیز بر . از آثار همزیستی مسالمت)36: 1390(علیخانی،گیرد قرار می "پذیرباشید و نه ستم 
هاي  امکان طراحی فعالیت«چون:  توان به مواردي هم گیري منافع امت اسالمی می شکل

ایجاد قابلیت و ابتکارعمل جهت بازدارندگی و «، »زیربنائی و تأمین نیازهاي حیاتی
پذیري و کاهش  تقلیل آسیب«و » هابحران سازي براي مواجهه با تهدیدات وفرصت
 اشاره کرد.» ها و صدمات در برابر خطرات و حمالت دشمن هزینه
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 گیري نتیجه
رود که  شمار می الملل معاصر بهبین آمیز از اجزاء بنیادین نظام زیستی مسالمت اصل هم

و خود  هاي حقوقی و سیاسی داشتهاي در عرصهمیدان عمل و اثرگذاري بسیار گسترده
سري اصول و قواعدي است که بر همکاري و ارتباط میان ملل و مذاهب  مشتمل بر یک

بر روابط مسلمانان با  باشند. بررسی مبانی و اصول اسالمی که ناظرمختلف استوار می
زیستی  ي هم برنده غیرمسلمانان است، به تطابق، سازگاري و پذیرش اصل راهبردي و پیش

ي  ي اندیشه ترین مبانی سازندهگذارد. یکی از مهم ه اسالمی صحه میآمیز در دیدگا مسالمت
الهی، و به تبع آن نظام تعامالتی اسالم، معطوف به نگرش اسالمی به انسان در جایگاه 
اشرف مخلوقات است که ضمن آن، انسانیت و مناسبات ابناء بشر بر محور کرامت و عزت 

چون: برابري در آفرینش،  تنها اصولی هم سالم نهگردد. با چنین رویکردي، اانسانی بنا می
را مورد  -از جمله غیرمسلمانان  -ها ي انسان نفی تبعیض، آزادي عقیده و اختیار همه

 شمول، حقوق خاصی را درپذیرش و تأکید قرار داده، بلکه بر اساس نگاهی جهان
ذهبی مشخص نموده و از هاي مچون: عقود ذمه، استیمان و مهادنه براي اقلیت هایی همقالب

 هرگونه تعدي و ظلمی پرهیز داده است.
گیري  که بستري جهت شکل بر این وجود چنین نگاه فراگیري به انسان، بالذاته عالوه

سیاسی نظیر جلوگیري -سازد، بلکه دستاوردهاي اجتماعیآمیز فراهم میزیستی مسالمت هم
نه، کانت معتقد است جنگ ارتباط همراه دارد. در همین زمی از خشونت و نزاع را به

انکارناپذیري با جداسازي بشریت در قالب واحدهاي سیاسی جداگانه و خودخواه دارد. 
تک شهروندان با پیوستن به یک اجتماع خاص، ضرورتاً  دارد تک روسو نیز اظهار می

وجود، اسالم  . با این)216: 1391(لینکلیتر، سازند  ي بشریت مبدل می خودشان را به دشمنان بقیه
بر  با هرگونه خشونت و تعدي از روي ظلم مخالفت ذاتی داشته و درصدد ایجاد نظامی مبتنی

چون: تأکیدات اسالم  هاي متعدد دینی، همها و شاخصهاي انسانی است. وجود مؤلفهارزش
چنین  شکنی؛ همبر پذیرش پیشنهاد صلح، پایبندي به تعهدات با غیرمسلمین و عدم پیمان

ي دستورات و تعالیم دینی مانند: گذشت، ایثار، کظم غیظ جهت  ي بسیار گسترده وعهمجم
 باشند.بر این مدعا می کنترل خشونت، دالیل متقنی

گردد ي ممتحنه این موضوع را یادآور می سوره 8ي  االسالم قرائتی در تفسیر آیه حجت
لتوت از علماي که سیاست خارجی اسالم بر اساس جذب و جلب دیگران است. شیخ ش

المللی در اسالم بر همین  ي جهان اسالم نیز در کتاب خود پیرامون روابط بین شده شناخته
ها معتقداست  ي انسان بر وحدت بشري و برابري همه موضوع تأکید نموده و ضمن تکیه

شان با  دیگر و هم بر روابط اسالم به مسلمانان توصیه کرده تا هم بر روابط خودشان با یک
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که دستی به خصومت به  جویانه حاکم باشد؛ مگر در صورتی ها، سیاست صلح گر ملتدی
اي بکوشند تا با  ها و مشکالت سر راهش را بگیرند و عده سویش دراز شود و کارشکنی

خشونت و زور، مردم را از گرایش به آن بپراکنند. تنها در چنین صورتی است که اسالم از 
را با تجاوز پاسخ گویند؛ تازه آن هم به این انگیزه که بار  طلبد که تجاوز پیروان خود می

رو  چنان استوار و پابرجا باقی بماند. از این آمیزي پدید آید و عدالت همدیگر، جو مسالمت
اسالم، هم جنگ تجاوزگرانه را که انگیزه زورگویی و فشار آوردن بر بندگان خدا در آن 

در راه خدا با آنان «ر جنگ را نفی نموده است: مطرح است، تحریم کرده؛ و هم تجاوز د
که به جنگ و دشمنی شما برخیزند، جهاد کنید؛ ولی ستمکار نباشید که خدا ستمگر را 

 .)190(بقره: » دوست ندارد
سزایی در روابط خارجی دولت اسالمی  ي آثار و نتایج به زیستی، دربردارنده توجه به هم

توان به: تقویت تفاهمات و تعاون در سطح آن جمله می و پیشبرد منافع اسالمی است که از
ها در المللی ملتالمللی اشاره نمود. طبق این امر، اسالم از مشارکت و همکاري بین بین

 جهت برقراري اصول مشترك انسانی مانند: برابري، عدالت و احترام متقابل استقبال
ز بر سیاست خارجی دولت اسالمی، آمیزیستی مسالمت نماید. یکی دیگر از تأثیرات هممی

تواند در المللی واقعی از اسالم می باشد که می ي بین تصویرسازي و ایجاد اعتبار و وجهه
المللی با  دهی مناسبات بینها و مراودات با سایرین، نقش مهمی در شکلخالل همکاري

 نماید.غیرمسلمانان ایفاء 
آمیز، تأثیرات زیستی مسالمت ل همچنین وجود شرایط عادي و غیرجنگی در ذی هم

 زیادي بر درون دولت اسالمی دارد. براي نمونه: فرصت اصالح و پیشرفت امور،
هاي مختلف را در اختیار دولت  ي اسالمی در عرصه سازي و تجهیز قدرت جامعهآماده

زهاي هاي زیربنائی و تأمین نیانهاده و ضمن افزایش تبادالت، امکان طراحی فعالیتاسالمی 
 سازد. حیاتی را بیش از پیش میسر می

آمیز با غیرمسلمانان، آثار عمیقی بر در یک افق بلندمدت، وجود ارتباطات مسالمت
خواهد داشت؛ چراکه  -یعنی دعوت به دین مبین اسالم  -تحقق اهداف کالن اسالمی 

اصیل جهت معرفی معارف   دادن به فضاي اجتماعی برقراري فضاي همکاري، امکان شکل
ي واحد  ي مناسب براي اجراي طرح آرمانی جامعه دینی را فراهم کرده، و در نهایت، زمینه

 گردد.جهانی و تشکیل امت واحده مهیا می
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